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I. Bázisintézményi célok 

- Az intézményi jó gyakorlatok bemutatása, az érdeklődő óvodák számára: 

 Játék, játékba épített tevékenységek- sajátos tevékenység szervezési modell 

 Zöld Kapu- környezetvédelmi program 

 Varázstükör- élményközpontú kompetencia fejlesztés, drámapedagógiai játékok alkalmazásával. 

- Az óvodák pedagógiai, módszertani kultúrája fejlődésének támogatása. 

- Az óvodák nevelési gyakorlatának továbbfejlesztését segíteni. 

- Az óvodák nevelési, fejlesztési eredményességének és az esélyegyenlőségnek a támogatása bemutató foglalkozások, szakmai műhelyek 

online megosztások és konzultációk szervezésével. 

 

II. Programnaptár 

Hónap Időpont Program megnevezése Helyszíne Programvezető/felelős Maximális létszám 

(fő) 

szeptember szeptember 
második fele 

    

október  október második 

fele 

Intézményi jó gyakorlat 

bemutatása: Varázstükör – 

élményközpontú kompetencia 

fejlesztés drámapedagógiai 

játékok alkalmazásával 

szakmai nap (előadás, videó 

film, szakmai konzultáció) 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

 

Lovas Mihályné 

drámapedagógus, 

dráma munkacsoport 

vezető) 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor 

25 

november  november második 

fele 

Intézményi jó gyakorlat 

bemutatása: Játék, játékba 

épített tevékenységek – sajátos 

tevékenységszervezési modell 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor 

játék munkacsoport 

vezető 

25 
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szakmai nap (előadás, videó 

vagy hospitálási lehetőség, 

szakmai konzultáció) 

 

december december második 

fele 

Zöld kapu környezetvédelmi jó 

gyakorlatunk bemutatása az 

általunk használt és saját 

készítésű játékokkal 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

Székhely 

 

Szekeresné Hodnik 

Boglárka Zöld 

munkacsoport vezető 

 

bármennyi 

január január második fele Félévzáró értékelés, összegzés  Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor 

játék munkacsoport 

vezető 

 

 

február február második fele Intézményi jó gyakorlat 

bemutatása: Játék, játékba 

épített tevékenységek, sajátos 

tevékenységszervezési modell 

játékba építhető tevékenységek 

eszköz feltételei, saját 

készítésű játékok online 

megosztás 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor 

játék munkacsoport 

vezető 

Berklné Farkas Edit 

intézményvezető 

helyettes 

bármennyi 

március március második fele Drámajáték az óvodában-saját 

élményű játék tanulás 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

 

Lovas Mihályné 

Drámapedagógus 

dráma munkacsoport 

vezető 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

 

25 fő 
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koordinátor játék 

munkacsoport vezető 

április április második fele Zöld kapu környezetvédelmi jó 

gyakorlatunk bemutatása 

Környezettudatos nevelés, 

fenntarthatóság pedagógia 

óvodánkban  

szakmai nap: (előadás, videó 

film) 

 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

 

Szekeresné Hodnik 

Boglárka Zöld 

munkacsoport vezető 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor játék 

munkacsoport vezető 

 

25 fő 

május május második fele Drámajáték óvodánkban 

online megosztás 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

(Székhely) 

 

Lovas Mihályné 

Drámapedagógus 

dráma munkacsoport 

vezető 

 

Kovácsné Kollár 

Ágnes bázisintézményi 

koordinátor játék 

munkacsoport vezető 

bármennyi 

június június Éves értékelés    
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III. A jógyakorlat/modell/innováció bemutatása 

Időpont 

(a hét 

megjelölésével:pl: 

október 8-13. 

közötti!) 

Programismertető 

(a fenti programelemek részletes 

bemutatása rövid téma 

megjelöléssel) 

Célcsoport Módszere (előadás, szakmai 

konzultáció, műhely, bemutató 

óra/foglalkozás, hospitálás, 

elektronikus megosztás, stb) 

Programvezető/felelős 

szeptember  

 

   

október 21-25 Drámapedagógiai jó 

gyakorlatunk bemutatása 

videó anyag bemutatásával 

előadással illetve szakmai 

konzultációval 

óvodapedagógusok szakmai nap (előadás, videó 

film, szakmai konzultáció) 

Lovas Mihályné Drámajáték 

munkacsoport vezető 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Bázisintézményi koordinátor 

 

november 25-

29 

Játék jó gyakorlatunk 

bemutatása hospitálási 

lehetőséggel, vagy videó 

bemutatással, előadás 

szakmai konzultáció 

óvodapedagógusok szakmai nap (előadás, videó 

film, szakmai konzultáció) 

 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

Berklné Farkas Edit 

intézményvezető helyettes 

december 9-13 Zöld Kapu környezetvédelmi 

programunk bemutatása 

online megosztással 

óvodapedagógusok 

 

online megosztás 

 

Szekeresné Hodnik Boglárka 

Zöld munkacsoport vezető 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

 

január Félévzáró értékelés, 

összegzés 

bázis intézmények beszámoló Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 
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február25-

márc.1 

Játék jó gyakorlatunk 

bemutatása online 

megosztással. 

óvodapedagógusok 

 

 online megosztás Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

Berklné Farkas Edit 

intézmény vezető helyettes 

március 24-28 Dráma jó gyakorlatunk 

megismertetése műhely 

munkával-saját élményű játék 

tanulással 

óvodapedagógusok 

 

műhely munka Lovas Mihályné 

drámapedagógus, dráma 

munkacsoport vezető 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

játék munkacsoport vezető 

április 20-24 Környezettudatos nevelés, 

fenntarthatóság pedagógia 

óvodánkban  

szakmai nap: (előadás, videó 

film) 

 

óvodapedagógusok  előadás, videó film Szekeresné Hodnik Boglárka 

Zöld munkacsoport vezető 

 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

 

május11-15 drámajáték óvodánkban 

online megosztás 

óvodapedagógusok online megosztás Lovas Mihályné Drámajáték 

munkacsoport vezető 

Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

játék munkacsoport vezető 

június éves értékelés bázis intézmények beszámoló Kovácsné Kollár Ágnes 

Intézményi koordinátor 

játék munkacsoport vezető 

 



 

 

  Dombóvári Szivárvány Óvoda 
 

2019/2020 
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MUNKATERV 

Készítette:   Heisz Ildikó 
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Az intézmény adatai 

Az intézmény neve:     Dombóvár Szivárvány Óvoda  

Az intézmény címe:     7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. 

OM azonosítója:     202289 

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74/465-315 

   E-mail:    szivarvanyovi@dombovar.hu 

   Honlap:    www.szivarvanyovidvar.hu 

A tagintézmény neve, címe:    Dombóvári Szivárvány Óvoda 

      Zöld Liget Tagóvodája 

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.                     

Az intézmény fenntartója:   Dombóvár Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe:   7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

Helyzetelemzés 

A gyermekek nagy része átlagos, de néhány esetben rosszabb családi környezetből kerül 

hozzánk. Feladatunk az óvoda és a családok közötti jó partnerviszony kialakítása. 

Felmérjük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket a csoportokban. A szülőknek 

segítséget nyújtunk azzal, hogy felvesszük a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal. Szükség szerint igénybe vesszük a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét. A 

szükséges fejlesztést fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, mozgásterapeuta és 

gyógytestnevelő végzi.  

A gyermekorvosok és a védőnők minden évben rendszeresen járnak az intézményekbe, ahol 

elvégzik a szükséges vizsgálatokat.     

A gyermekek védelméről az 1997. évi XXXI törvény (Gyvt.) rendelkezik. 

 A törvény rendelkezései alapján a gyermekek védelmének a feladata az oktatási 

intézmények feladatkörébe is tartozik, így az óvoda, azon belül az óvodapedagógusok 

feladata.   

 A törvény kimondja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátása mindenkinek 

kötelessége, aki gyermekneveléssel, oktatással, gyermek ellátással, ügyeinek 

intézésével foglalkozik. 
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 A köznevelési törvény megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri 

kötelessége a gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés.   

 Ha a pedagógus, a kisgyermeknevelő olyan problémát tapasztal, mely megoldásában az 

óvoda, a bölcsőde már nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelem 

különböző fórumaihoz (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság) az 

intézmény, felelős közreműködésével.   

Az intézmény célja a gyermekvédelem terén:                                                   

Hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, a veszélyeztető okok feltárása. A hátrányos 

helyzet csökkentése, segítségnyújtás, esélyegyenlőség biztosítása. A gyermek gondozásának, 

nevelésének, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejlődésének előmozdítása, 

támogatása.  

Együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel.                                                        

Az intézmény feladata a gyermekvédelem terén: 

Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel. A 

gyermekek veszélyezettségének megelőzését, az általános prevenciót szolgáló szervezési és 

tájékoztatási feladatok. Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti 

gondozásra. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal való folyamatos törődés. 

Családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. A veszélyeztetett gyermekek mentális és 

fizikai fejlődésének nyomon követése. Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

Az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők feladatai: 
 Esélyegyenlőség biztosítása, egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi munka. 

 Statisztikai adatlap készítése a HH/HHH-s, veszélyeztetett, a tartósan beteg, a súlyosan 

fogyatékos gyermek, a három vagy több gyermekes családok, a nevelőszülőknél 

elhelyezett gyermekek adatainak rögzítéséről. 

 Igazolatlan napok számának nyilvántartása.    

 Tájékoztatást adni a Gyermekvédelmi törvény módosításáról.  

 A gyermek biztonságát veszélyeztető környezet jelzése az óvoda Gyermekvédelmi 

felelősének, aki jelzéssel él az óvoda vezetője felé, majd a konzultációt követően a 

Gyermekjóléti Szolgálat irányába.  
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Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 
A programunkban kiemelt feladatként jelenik meg az egyéni sorsokkal való törődés, a 

családgondozás, a gyermeki jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása, az elsődleges 

prevencióra való törekvés.  

Célok: 

 Feltárni mindazon okokat, amelyek a gyermek egészséges személyiségfejlődését 

hátrányosan befolyásolják, akadályozzák. 

 Minden gyermek eljusson fejlődésének azon optimális fokára, mely által képes lesz 

egyéni készségének és képességének megfelelően az iskola megkezdésére. 

 A gyermek, a szülők és a dolgozók körében a „másság” elfogadtatása. 

 Lehetőségeinken belül megadni minden segítséget a hátrányok kompenzálásához a 

családgondozás és az egyéni bánásmód keretei között, ehhez tagintézményi szinten 

gyermekvédelmi felelősök biztosítása. 

 Az intézményben megismertetjük a gyermeki és szülői jogok érvényesítését.  

 Biztonságos, egészséges óvodai/bölcsődei környezetet teremtünk.  

Feladatok: 

 Az intézményen belül szociális szolgáltatásokat szervezünk.  

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a családsegítő szolgálattal. 

 A gyermekvédelem fontos alapelve a nevelési hatások összehangolása a fejlődő 

személyiség veszélyeztetettségének megelőzése érdekében.  

 A gyermek nevelése és gondozása elsősorban a család joga és kötelessége. Ezt 

tiszteletben tartva erősítjük a szülők felelősségérzetét, hangsúlyozva a családi nevelés 

fontosságát.  

 A titoktartási kötelezettség természetesen minden, családokat érintő kérdésben 

érvényesül.  

 Az óvoda hagyományos együttműködését a családokkal, új szemlélettel, új formákkal 

gazdagítjuk.  

 A család mással nem pótolható, elsődleges szociális szerepét a legtöbb esetben 

igyekszik betölteni.  

 Az óvodai nevelésünk elsősorban a családi nevelés kiegészítését célozza meg. 

Előfordul, hogy az óvodának át kell vállalnia a család által meg nem oldott feladatokat 

is, a gyermek optimális személyiségfejlődése érdekében. Ilyen esetekben az óvoda 

jelenti a gyermek számára a biztonságot, a családi fészek melegét.  
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 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése mellett a befogadó környezet megteremtésével a 

kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának 

megelőzése.  

Várható eredmények: 

 Érvényesülnek a gyermeki jogok. 

 Megvalósul a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek 

felzárkóztatása, tehetségfejlesztése, gondozása.  

 Egymást segítő kapcsolat alakul ki a rászoruló családok és az óvoda illetve a rászoruló 

családok és a bölcsőde között.  

 Csökken az esélyegyenlőtlenség.  

A gyermekvédelmi felelősök 
Az intézmény gyermekvédelmi feladatait a tagóvodákban dolgozó gyermekvédelmi felelősök 

látják el az óvodapedagógusokkal, illetve a kisgyermeknevelőkkel együttműködve. Az 

tagintézmények vezetői irányítják, koordinálják a tevékenységet.  

Tagóvoda Gyermekvédelmi felelős Fogadó óra 

Dombóvári Szivárvány Óvoda - 

székhelyintézmény 
Heisz Ildikó  A kifüggesztett rend 

szerint 
Dombóvári Szivárvány Óvoda 
Zöld Liget Tagóvodája 

Pandur Edina A kifüggesztett rend 

szerint 

Feladatuk: 

 Szociális eredetű pedagógiai problémákkal foglalkozzon. 

 Adjon segítséget a gyermekeknek, a családoknak, az óvodapedagógusoknak és a 

kisgyermeknevelőknek az erőforrások feltárásában. 

 Érdekképviseletet lásson el a szociális, a nevelő – fejlesztő, az egészségügyi, 

szociálpolitikai, jogi érdekérvényesítő, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások 

igénybevétele érdekében.  

 Tájékoztassa a Szülői Szervezetet az óvodák, a bölcsőde gyermekvédelmi 

tevékenységéről. 

 Kísérje figyelemmel a tanköteles korú gyermekek rendszeres óvodában járását, 

problémás esetekben járjon el a megfelelő szakhatóságoknál.  

 Jelzőrendszerei feladatait jogszerűen lássa el.  

 Tartson kapcsolatot a dombóvári „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltató Központ Társulással.  
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 Munkájáról folyamatosan tájékoztassa az intézmény vezetőjét.  

 Vegye nyilvántartásba: 

o a veszélyeztetett helyzetben élő 

o a hátrányos helyzetű (HH) 

o a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

o a tartósan beteg; illetve súlyosan fogyatékos,                   

o a nevelőszülőknél elhelyezett 

o a három, vagy többgyermekes családban élő gyermekeket. 

 

A hátrányos helyzetű HH, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű HHH gyermek 

helyzetének megállapítását a Csjt. tv. 67/A. §.-a határozza meg.  

 

Törvény (1)-bekezdése értemében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi 

körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 

korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
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(2)-bekezdés értelmében Halmozottan hátrányos helyzetű: 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények 

közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát, valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 

határozatban állapítja meg.  

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. 

A gyermekek esélyegyenlőtlenségét szolgáló intézkedések, 
szociális hátrányok enyhítését, megszűntetését segítő 
tevékenységek 

Célok: 

 Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű (HH; HHH) gyermekek részére. 

 Az intézményen belüli szegregációmentesség, és az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesítése. A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik 

figyelembevételével.  

 Gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása.  

 A HH/HHH gyermekek egyenlő elosztásával biztosítani intézményi- és csoport szinten 

a szegregációmentességet.  

 Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán, a bölcsődén 

kívüli szervezetekkel.  

 Rendszeres csoportos munka valamennyi munkatárs részvételével, esetmegbeszélések, 

hospitálások.  
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Feladatok: 

 Az érvényes gyermekvédelmi törvény azon az elven alapszik, hogy a gyermek 

nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles és ehhez kell az államnak és az 

önkormányzatnak – valamint ezek intézményeinek – segítséget nyújtani. 

 A rászoruló gyerekek gondozásához, neveléséhez és a társadalmi beilleszkedéshez 

komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani. 

 Az óvodáskorúak neveléséért felelősség terheli az óvodát, az óvoda alkalmazottait. A 

gyermekek joga, hogy az oktatási–nevelési intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák.  

Várható eredmények: 

 Megtörténik a HH/HHH gyermekek teljes körű beóvodáztatása. 

 Csökken az igazolatlan hiányzások száma. 

 Csökken a HHH gyermekek körében az SNI minősítés. 

 A HHH gyermekek megfelelő időben, normál tantervű iskolában kezdhetik meg 

tanulmányaikat.  

Intézményünk kapcsolatai: 
 Szülői Szervezet,  

 Védőnői Szolgálat,  

 Gyermekorvosok,  

 Rendőrség,  

 Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatala, 

 Polgármesteri Hivatal - Szociális és Gyámügyi Osztály,   

Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok és 
elvárások rendje – havonkénti bontásban: 

Sorsz. Feladatok Határidő 

1. Gyermekvédelmi munkanapló megnyitása, a munkaterv összeállítása  2019.09. 
2. Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címének, 

telefonszámának kifüggesztése az óvodában 
2019.09. 

3. A gyermekek feltérképezése, a gyermekvédelmi adatok összegyűjtése 

az óvodapedagógusokkal, élelmezésvezetővel együttműködve  
2019.09. 

4. Gyermekvédelmi naplóba az adatok beírása, folyamatos vezetése 2019.09. 

5. A rászoruló gyermekek családjainak segítése, tájékoztatása, a család 

figyelemmel kísérése  
Folyamatos  

6. Gyermeki hiányzások, mulasztások figyelemmel kísérése, intézkedés 

kezdeményezése  
Szükség szerint 
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7. Gyermekvédelmi esetmegbeszélés az óvodapedagógussal, 

tagintézmények vezetőivel  
Havonta  

8. A Gyermekjóléti Szolgálattal való egyeztetés, esetmegbeszélés Szükség szerint 

9. Kapcsolattartás a segítő intézményekkel, jelzőrendszer működtetése:  
- Dombóvári Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológus, szakértői 

bizottság 
- Gyermekjóléti Szolgálat, gyermekorvosok, védőnők  
- Gyámhatóság, Rendőrség  

Folyamatos 

illetve szükség 

szerint 

10. Támogatás szervezése:  
- ruha, játék gyűjtés szervezése,  
- karácsonyi ajándékozás a rászorulóknak  

Folyamatos 

illetve szükség 

szerint 
11. Részvétel konferencián, jelzőrendszeri értekezleteken Szükség szerint 

12. Beszámoló készítése 2020.01.15. 

2020.06.05. 
13. Gyermekvédelmi napló összegzése, lezárása 2020.08.31. 

 

Melléklet 
A Gyermekvédelmi Munkaterv melléklete a Gyermekvédelmi napló, melyet minden 

tagintézményben külön-külön vezetnek. E dokumentum vezetését a megbízott gyermekvédelmi 

felelős végzi. 
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MUNKATERV 2019-2020. nevelési évre 
 

 Szivárvány Óvoda 
 

Éves pedagógiai célok, feladatok 
 

Célok Feladatok Várható eredmény 

Bázisintézményi címmel járó 

feladatok folyamatos 

megvalósítása.  

Intézményi jó gyakorlatok 

megismertetése, átadása. 

 

A bázisintézményi 

munkatervben megfogalmazott 

programok, tevékenységek 

megvalósítása.  

Bemutatkozási lehetőségek 

biztosítása. 

Szakmai munka folyamatos 

megújítása. 

POK által szervezett bázis 

intézményi programokon való 

részvétel. 

Sikeres jó gyakorlatok átadás, 

tartalmas konzultációk, szakmai 

műhelyek kialakítása. 

Az óvodai szakmai munkájának 

bemutatása, átadása. 

Szakmai elismertség 

megtartása.  

 

Gyakornoki munkájának 

segítése, a beilleszkedés 

megtámogatása. 

Gyakornoki szabályzatban 

megfogalmazott elvárások 

teljesítése, megvalósítása. 

A gyakornok zökkenőmentes 

beilleszkedése az óvoda 

nevelőmunkájába. Pedagógiai 

programunk alapos 

megismerése, gyakorlati 

alkalmazása. 

 

Programok gyerekeknek 2019-2020 tanév 
 

Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

 

2019. 09. 
 

2-3-4 hét Őszi 

kirándulások 

Kirándulás/Dombóvár és 

környéke 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

20. Takarítási 

világnap 

 

Takarítás a természetben 

 

 

 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

24. Autómentes 

világnap 

Városi programon való 

részvétel 

Szállásréti tó 

Óvoda udvara 

Óvoda környéke 

Int. vezető h 

Szekeresné Hódnik 

Boglárka 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

 

2019.10. 
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01. Zene világnapja 

Mese világnapja 

Ovikoncert 

Tornaterem 

Pető Mária Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

04. Állatok 

világnapja 

Kisállat simogató 

Óvodaudvar, csoportszoba 

Minden 

óvodapedagógus 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

07-11. Nagycsoportosok 

hete 

Nagycsoportosok 

napja 

Projekt hét 

Kirándulás, Táncház, 

Sport tevékenységek, 

Nagyok felköszöntése 

Tornaterem, udvar, 

kiránduló helyek 

 

Engert Miklósné 

Kovácsné K Á 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

09. Színház Színházlátogatás 

Művelődési ház 

Minden 

óvodapedagógus 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

 

 

2019.11. 

 
8. Márton nap Márton napi 

néphagyományok 

felelevenítése 

Csoportszobák 

Tornaterem 

Pető Mária  

Göblyösné V A 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

18-22. Egészséghét 

Projekthét 

Tanácsadások 

Mozgásos tevékenységek 

Kézműves tevékenységek 

Egészséges táplálkozás 

Csoportszoba 

Udvar 

Csoportszobák 

Zöld munkacsoport 

Szekeresné Hódnik 

Boglárka 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

27. Színház Színházlátogatás Óvodapedagógusok Színház 

 

 

 

2019.12. 

 
4 Krampuszolás Vidám néphagyomány 

örzés 

Pitypang csoport Csoportszobák 

4-5-6 Mikulásváró,  

Mikulás 

Projekt hét 

 

Kézműveskedés, 

előkészületek, 

Mikulásfogadás, ünnepség 

Csoportszoba 

Tornaterem 

Heisz Ildikó 

Láng Virág 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

13 Lucázás Néphagyományőrzés Pitypang csoport Csoportszobák 

16-17-18 Karácsonyváró, 

advent 

Projekt hét 

Közös előkészületek a 

szülőkkel 

Ajándékkészítés 

Dekoráció készítés… 

Süni csoport 

Kéri Bernadett 

Pallos Kata 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

20 Karácsony Csoportünnep 

Óvodaünnep 

Csoportszobák 

Süni csoport 

Kéri Bernadett 

Pallos Kata 

Gyermekek, szülők 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 
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Tornaterem 

Folyosó 

 

2020.01. 
 

13-17. Téli 

kirándulások 

Kirándulások az óvoda 

környékén,  

Csúszkálás, szánkózás… 

Kiránduló helyek 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

 

2020.02. 

 
10-18. Farsang 

Kiszézés 

Alakoskodás, farsangi 

zsúr… 

csoportszobák 

Tornaterem 

Udvar 

Minden 

óvodapedagógus 

Szekeresné Hódnok 

Boglárka 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

12 Színház Színházlátogatás 

Művelődési ház 

Minden 

óvodapedagógus 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

2020.03. 

 
1-2 hét Nagycsoportosok 

látogatása az 

iskolákba 

Ált.iskolák, sportos 

vetélkedők 

Int.vezető h 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

 Színház Színházlátogatás 

Művelődésiház 

Minden 

óvodapedagógus 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

23. Víz világnapja Kísérletezések 

Kirándulások 

Csoportszoba 

Udvar 

Vizes kirándulóhelyek 

Minden 

óvodapedagógus 

Zöld munkacsoport 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

 

2020.04. 
 

08. Húsvét Tojáskeresés 

Fészekkészítés… 

Óvodaudvar 

Csoportszobák 

Tornaterem 

Minden 

óvodapedagógus 

Szekeresné Hódnik 

Boglárka 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

22. Földnapja Kirándulások 

Kísérletezések 

Kirándulóhelyek 

Csoportszoba  

Udvar 

Minden 

óvodapedagógus 

Zöld munkacsoport 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

30. Majális Májusfaállítás Vackor csoport Gyermekek 
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 Körjátékok… 

Udvar 

Óvodapedagógusok 

 

2020.05. 
 
5-6. Anyák napja Ajándékkészítés 

Köszöntés 

Csoportszoba 

Minden 

óvodapedagógus 

Édesanya, 

nagymama, 

Gyermek 

11. Madarak és fák 

napja 

Közeli erdők, mezők, 

kiránduló helyek  

Minden 

óvodapedagógus 

Zöld munkacsoport 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

18- 25. Évzárók Éves anyag bemutatása 

Elköszönés a 

nagycsoportosoktól 

Zsúr 

Tornaterem 

Udvar 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, 

vendégek 

 

2020.06. 

 
1-2 hét Családi 

kirándulások 

Közös kirándulás 

Közösen kiválasztott 

kiránduló- hely 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2-8 Gyermekhét 

Projekt hét 

Gyermekmunka kiállítás 

megnyitó 

Kirándulások 

Színes programok minden 

nap 

Udvar 

Tornaterem 

Kirándulóhelyek 

Pitypang  csoport 

Kissné S J 

Szekeresné H B 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

5 Gyermeknap Külső fellépők műsorai 

Programok szülőknek 

Egészséges ételkóstolás 

Udvar 

Tornaterem 

Cirmi csoport 

Berklné F E 

Lovas Mihályné 

 

 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, 

vendégek 

 

 

 

Programok szülőknek 2019-2020 tanév 

 
Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

2019.09. 17-

19 

Szülői megbeszélés Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2019.10. 

hótól 

folyamatosan 

-2019. 

06.hóig 

Fogadóórák Egyéni megbeszélések 

Fejlesztő szoba 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 
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2019.12.16-

20. 

Adventi hét Közös együtt várakozás, 

készülődés a gyermekekkel 

Csoportszobák 

Óvodapedagógusok Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.január 

4 hete 

Szülői megbeszélés Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2020. 

március 07. 

Szülők- nevelők bálja Bál 

Művelődési ház 

Int. vezető h 

Heisz Ildikó 

 

Szülök 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 

2020.04. 

4.hete 

Szülői megbeszélés Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2020.05.05.-

06. 

Anyák napja Édesanyák köszöntése 

Csoportszobák 

Minden 

óvodapedagógus 

Édesanyák, 

nagymamák, 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

2020.05.18-

25. 

Évzárók Éves irodalmi és zenei anyag 

bemutatása, zsúr 

Tornaterem 

Óvoda udvara 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.06.1.-

2.hete 

Családi kirándulás Közös kirándulás 

gyermekekkel, szülőkkel 

Csoportok által kiválasztott 

kirándulóhely 

Óvodapedagógusok Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.06. 05. Gyermekmunka kiállítás 

megnyitó 

Az éves kézműves alkotások 

bemutatása  

Tornaterem 

Intézményvezető 

Tagóvodavezető 

Szülők, gyermekek, 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 

2020.06.08.  Gyermeknap Közös programok, 

tevékenységek a gyerekekkel 

Az óvoda udvara 

Cirmi csoport Szülők, gyermekek, 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai   

2019 . október 29. Bázisintézményi program 

2019. december 14. Belső továbbképzés 

2020.április 9. Belső továbbképzés 

2020.május 4. Belső továbbképzés 
2020. június 15. Csapatépítő tréning 

 

 

 

 

 

Nyári zárás időpontja: 

 
2020. július 20- 2020. augusztus 30  /5 hét/ 
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Nyílt napok tervezett időpontjai: 
 

2020. április 04.  

2020. április 21. 

 

 

A 2019/2020-es nevelési évben az alkalmazottak munkaidő beosztása: 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhelyintézmény  

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Kissné Spengler Judit De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Szekeresné Hodnik 

Boglárka 

De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 
Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Heisz Ildikó De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Láng Virág De 7-13 7-12 7-12 7-12 7-12 

Du 10.30-

16.30 

11.30-

16.30 

11.30-

16.30 

11.30-

16.30 

11.30-

16.30 

Kovácsné Kollár Ágnes De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Engert Miklósné De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Kéri Bernadett De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du      

Németh Győzőné De 9.40-16.30 9.40-16.30 9.40-16.30 9.40-16.30 10.30-

16.30 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

10-16.30 

Göblyösné Végh Anita De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.10-

16.30 

9.10-

16.30 

9.10-

16.30 
Pető Mária Judit De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 

Du 9.40-

16.30 

9.40-

16.30 

9.10-

16.30 

9.10-

16.30 

10.10-

16.30 
Berklné Farkas Edit De 6.40-15 6.40-15 

6.40-15 

6.40-15 6.40-14 
Du 8.30- 

17.20 

8.30- 

17.20 

9-17.20 9-17.20 

Lovas Mihályné De 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13.50 7-13 
Du 9.40-

16.30 

9.40- 

16.30 

8-14.20 9.40-

16.30 

10.10-

16.30 
Földesi Nikoletta  7.30-

15.50 

7.30-

15.50 

7.30-

15.50 

7.30-

15.50 

7.30-

15.50 
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Rettegi Lászlóné De 6-14.20 6-14.20 6-14.20 6-14.20 6-14.20 
Du 9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 
Takács Bernadett De 6-14.20 6-14.20 6-14.20 6-14.20 6-14.20 

Du 9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 

9.10-

17.30 
Jankóné Leibing Rita  7.10-16 7.10-16 7.10-16 7.10-16 7.10-

13.30 
Somogyi Zoltán Imréné  7.30-

16.20 

6-13.20 6-13.50 7.30-

16.20 

7.30-

16.20 
Halvaksz Ildikó  7.40-16 7.40-16 6-14.20 7.40-16 7.40-16 

Harnalné Kürti Erika  7.40-16 7.40-16 7.40-16 7.40-16 6-14.30 
Karsai Zoltánné  7.40-16 7.40-16 7.40-16 7.40-16 6-14.30 
Nagy Lajosné  7.40-16 6-14.20 7.40-16 7.40-16 7.40-16 
Papp Ildikó  6-14.20 7.40-16 7.40-16 7.40-16 7.40-16 

Tamás Szilárdné  7.40-16 7.40-16 7.40-16   6-14.30 7.40-16 
Kövesdi Tibor Antalné  16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 

 

 

 

Ügyeleti rend: 
DE: 6.30-7.00 óra 

DU: 16.30-17.30 óra 

 

 

 

 

Dombóvár, 2019.09.25. 

 

 

                                                                          Berklné Farkas Edit 
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A Dombóvári Szivárvány Óvoda, 202289 OM szám alatt működő köznevelési intézmény 

Szülői Szervezete a 2019/2020 nevelési évre szóló munkatervét – a nevelőtestület éves 

munkatervében foglaltak figyelembevételével, egyeztetve az SZSZ vezetőivel – a 

következőkben határozza meg:  

A Szülői Szervezet munkatervének célja, tartalma  
A Szülői Szervezet munkaterve (a továbbiakban: a Munkaterv) az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata alapján létrehozott Szülői Szervezetnek a szülők jogszabályban foglalt 

jogainak érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése, az intézmény valamennyi szülője 

képviseletének gyakorlása érdekében egy nevelési évre meghatározott feladat- és 

munkaprogramja.  

A Munkaterv tartalmazza:  

 a meghatározó jogi háttérszabályozókat;  

 a Szülői Szervezet alapvető feladatainak és jogköreinek felsorolását;  

 a Szülői Szervezet vezető tisztségviselőinek, valamint a szülői választmány tagjainak 

neveit;  

 a részletes feladattervet;  

 a munkaterv elfogadásának eljárásrendjét.  

 

A Munkaterv részletes feladatterve tartalmazza a Szülői Szervezet üléseinek, 

rendezvényeinek időpontját, feladatát és a felelősök megnevezését, valamint a nevelőtestület 

értekezletein való részvételt. A Munkatervben nem szereplő ülések (úgynevezett rendkívüli 

ülések) összehívásának szükségességéről a Szülői Szervezet elnöke dönt.  

Jogi háttérszabályozás  
1. Jogszabályi háttér  

A Munkatervben foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 

2. Belső intézményi normákkal való koherencia  

A Munkaterv az alábbi intézményi szabályzókkal való megfelelőségre épül:  

 Pedagógiai Program  

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend  

 Intézmény éves munkaterve  

 Szülői Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata  

A Szülői Szervezet alapvető feladatai és jogkörei  
A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a tagintézmények nevelőtestületeit, az 

intézményvezetőt és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 
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tájékoztatást kérhet a tagintézmények vezetőitől illetve az intézmény vezetőjétől, az e körbe 

tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein.  

 

A Szülői Szervezet szótöbbséggel dönt: 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról 

 

A Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

 a szervezeti és működési szabályzatnak 

o a gyermekek fogadását 

o a vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját 

o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben 

 a házirend megállapításában, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében, 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

 a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás ideje és helye 

meghatározásában, 

 köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával vagy 

megbízatásának visszavonásával összefüggő fenntartói döntésekben. 

 

A Szülői Szervezet egyetértési jogot gyakorol:  

 a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor a 

jogszabályban meghatározott kérdésekben, 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál, 

 a nevelési-oktatási intézmény alapdokumentumairól való tájékoztatáskérés SZMSZ-

ben való szabályozása ügyében, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor, 

 köznevelési intézmény nemzetiségi fenntartói jogába történő átadásával kapcsolatos 

döntésnél, 

 a házirend elfogadásakor,  

 a fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás rendjének szabályozásánál.  

 A szülői jogokat jogszabályok, valamint a Szülői Szervezet szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg.  
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A Szülői Szervezet választmányi tagjainak felsorolását a Szabályzat tartalmazza.  

Részletes feladatterv  
Év eleji szülői értekezletek  

Feladat: a Szülői Szervezet vezetőjének és tagjainak megválasztása. A szülők és a 

pedagógusok közötti kapcsolattartás (fogadóórák, szülői értekezletek) sikerességének 

előmozdítása érdekében javaslatok megfogalmazása.  

Határidő: szeptember  

Felelős:  intézményvezető 

    intézményvezető-helyettesek 

               csoportos óvónők 

Szülői fórum a nevelési év kiemelt témájáról  

Feladat: a fórum megszervezése és lebonyolítása.  

Határidő:  szeptember 

Felelős:  Szülői Szervezet vezetője 

   intézményvezető 

    intézményvezető-helyettesek 

              csoportos óvónők 

Félévi szülői értekezletek  

Feladat: részvétel a szervezésben, a szülők véleményének kikérése az intézmény éves 

munkájáról, a Szülői Szervezet munkájának értékelése.  

Határidő:  február 

Felelős:  intézményvezető 

   intézményvezető-helyettesek 

               csoportos óvónők 

Szülői Szervezet félévi ülése  

Feladat: a Szülői Szervezet nevelési évi munkájának értékelése, javaslatok megfogalmazása a 

nevelőtestület év végi értekezlete elé a következő nevelési év tervezéséhez.  

Határidő:  február  

Felelős:  Szülői Szervezet vezetője 

   intézményvezető 

    intézményvezető-helyettesek 

               csoportos óvónők 

A nevelőtestület év végi értekezletén való részvétel  

Feladat: a nevelési év értékelésében való részvétel, kiemelt véleményalkotási terület:  

 a következő nevelési évre vonatkozó tervek 

 pályázati programok alakulása  

Határidő:  június  

Felelős:  Szülői Szervezet vezetője 

   intézményvezető 

    intézményvezető-helyettesek 
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Szülőkkel, a kapcsolattartás erősítését szolgáló programok, 
megbeszélések, értekezletek 
 

Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) 
Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

2019.09. 17-

19 

Szülői 

megbeszélés 

Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2019.10. 

hótól 

folyamatosan 

-2019. 

06.hóig 

Fogadóórák Egyéni megbeszélések 

Fejlesztő szoba 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2019.12.16-

20. 

Adventi hét Közös együtt 

várakozás, készülődés 

a gyermekekkel 

Csoportszobák 

Óvodapedagógusok Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.január 

4 hete 

Szülői 

megbeszélés 

Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2020. 

március 07. 

Szülők- nevelők 

bálja 

Bál 

Művelődési ház 

Int. vezető h 

Heisz Ildikó 

 

Szülök 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 

2020.04. 

4.hete 

Szülői 

megbeszélés 

Szülői megbeszélés 

Csoportszobák 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Szülők  

Óvodapedagógusok 

2020.05.05.-

06. 

Anyák napja Édesanyák köszöntése 

Csoportszobák 

Minden 

óvodapedagógus 

Édesanyák, 

nagymamák, 

Gyermekek 

Óvodapedagógusok 

2020.05.18-

25. 

Évzárók Éves irodalmi és zenei 

anyag bemutatása, 

zsúr 

Tornaterem 

Óvoda udvara 

Int. vezető h 

Óvodapedagógusok 

Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.06.1.-

2.hete 

Családi 

kirándulás 

Közös kirándulás 

gyermekekkel, 

szülőkkel 

Csoportok által 

kiválasztott 

kirándulóhely 

Óvodapedagógusok Csoportok, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2020.06. 05. Gyermekmunka 

kiállítás 

megnyitó 

Az éves kézműves 

alkotások bemutatása  

Tornaterem 

Intézményvezető 

Tagóvodavezető 

Szülők, gyermekek, 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 

2020.06.08.  Gyermeknap Közös programok, 

tevékenységek a 

gyerekekkel 

Az óvoda udvara 

Cirmi csoport Szülők, gyermekek, 

Óvodai dolgozók 

Meghívott 

vendégek 
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Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget tagóvodája 

 

Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők 

2019.09. Szülői értekezlet szülők tájékoztatása, 

kérdések-válaszok 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2019.09. Szülői értekezlet-

logopédia 

Logopédiai felmérés, 

kérdőívek útmutatója, 

tájékoztatás, egyéni 

kérdések, konzultáció 

Vajdics 

Hajnalka 

Korpádi 

Andrea 

pedagógusok, 

szülők 

logopédus 

2019.11. Fogadóóra Egyéni konzultáció 

csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógus, 

szülők 

2019.12. Adventi készülődés Kézműves tevékenység, 

Adventi családi 

programok, kulturális 

vásár, bábovi 

Pandur Edina 

 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedasszisztens, 

szülők 

2019.12. Családi Advent Óvodai karácsonyi műsor, 

ünneplés, ajándékozás 

Vajdics 

Hajnalka 

Keppel Szilvia 

Napsugár 

csoport, óvoda 

közössége, 

szülők 

2020.01. Szülői értekezlet Aktuális programok, 

tájékoztatás csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2020.02. Fogadóóra Egyéni konzultáció 

csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógus, 

szülők 

2020.04.  Ovi-csalogató Óvoda bemutatkozása, 

játékos foglalkoztatás, 

zenés gyermekműsor 

Szülők tájékoztatása 

Egyéni beszélgetés 

pedagógusok, 

dajkák, 

asszisztens 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

2020.04. Szülői értekezlet Aktuális programok, 

tájékoztatás csoportokban 

Csoport 

pedagógusai 

pedagógusok, 

szülők 

2020.04. „Ovi jogsi vizsga” Biztonságos Óvoda-ovi 

jogsi foglalkozások zárása, 

kerékpárút 

Vajdics 

Hajnalka  

résztvevő 

gyerekek 

pedagógusok, 

szülők 

2020.05. Anyák napja Anyák/nagymamák 

köszöntése a csoportokban 

pedagógusok pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

szülők 

2020.06.  Gyerekhét 

Környezetvédelmi 

Világnap 

Családi Ovi-olimpia- 

Környezetvédelmi játékok 

Gyerekhét tervezett 

programjai 

Családi vetélkedő 

Vajdics 

Hajnalka 

Pandur Edina 

pedagógusok, 

gyermekek, 

dajkák, 

pedagógiai 

asszisztens 

szülők 

2020.06. Évzáró- Ballagás Évzáró és ballagási pedagógusok pedagógusok, 
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ünnepség a csoportokban dajkák, szülők, 

gyerekek,  

 Az óvodai szociális segítő munkatárs heti rendszerességgel fogadónapokon áll a szülők 

rendelkezésére. 

 

 

A Munkatervben nem szereplő egyes feladatok kibővülnek az időszerű teendőkkel.  

A Szülői Közösség tagjainak névsora 
Sorsz. Csoport neve Szülők neve 

Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhely 

1. Pitypang  Fehérvári Beatrix 

Kovács Andrea 

Kövécs Hosszú Barbara 

2. Breki Csullag Zsoltné 

Gegő-Kertész Nikolett 

 Loe Georgia 

Márkus Köbli Ildikó 

3. Mazsola Bálind Vera 

Kovács Zsuzsanna 

Vavra Mónika 

4. Süni Dobos Anita 

Dobos Katalin 

Mikulecz Viktória 

5. Vackor Dörnyei Renáta 

Fricker Andrea 

Szipola Ivett 
6. Cirmi Czakó Petra 

Fekete Dávid Éva 

Somoskői Éva 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 

1. Napsugár Erős-Horváth Linda 

Verbóczki Beáta 

2. Szitakötő Abonyi Zita 

Orbán Petra 

3. Pillangó Györgyné Máté Krisztina 

Lengyel Zoltánné 

4. Baglyocska Bodor Gabriella Katalin 

Pajterné Taskovics Ágnes 
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Záró rendelkezések  
A Munkaterv az intézményvezetővel, valamint – a közösen gyakorolt jogokhoz kapcsolódó 

tevékenységek tárgyköreiben – az SZSZ vezetőivel történő egyeztetést követően kerül 

kidolgozásra.  

A Munkatervet a Szülői Szervezet elnöke készíti el, kiegészítésére, módosítására a Szülői 

Szervezet bármely tagja javaslatot tehet. A módosításokra tett javaslatokról, illetve arról, hogy 

a javaslat a Munkaterv pontjai közé bekerüljön, a Szülői Szervezet választmánya egyszerű 

szótöbbséggel dönt. A Munkatervet a Szülői Szervezet választmánya határozattal hagyja jóvá. 

  

A Munkaterv egy példányát tájékoztatásul az intézmény vezetőjének át kell adni, melyről a 

Szülői Szervezet elnöke gondoskodik. 
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Legitimációs záradék  
 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Szülői Szervezete, 2019. év október hó 02. napján 

megtartott ülésén a Munkatervet elfogadta.  

 

 

Dombóvár, 2019. október 02.  

 

 

 

 

....................................................... 

SZSZ elnöke 

 

 

 

………………………………......…                                   …………………………………….. 

hitelesítő                                                                              hitelesítő 


